රාජ්ය ස ේලා, පළාත්

භා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය

அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකතන
கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

07,

සෆක්වහ
011- 2692254

Fax

මසආ අංකය

CS/DOS/Policy/සඳොදු/01

எது இல

உநது இல

My No

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අංකය

දිනය

Your No

Date

திகதி:

2021.01.20

සියලුම අමළතළං සල්කේලරු
සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රික් සල්කේලරු
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු
ාංලර්ධන නිධාරී ස ේලසේ නිධාරීන්සේ ආයත්නික කටයුතු

ම්බන්ධල සයොමු සකසරන ලිපි

ම්බන්ධල කටයුතු කිරීම
ඒකළබද්ධ සවේලළ අංසේ වංලර්ධන නිධළරී ළඛළල මඟි
නිධළරී

වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ

50,000 කට අධික වංඛළලකසආ තයතනික කටතුතු සිදු කර ල බන අතර ඳශත සවේලළ

අලතළ සල ලසල

ෛදනිකල ළඛළලට ෆසබන ිපි  වංඛළත්මකමකල ළශෂ අගයක් ග නළ බෆවි

එක් එක් නිධළරියළ සල ලසල

ඔහුසආ/ඇයසආ ිපි සගො ලල ඳලතින අඩුඳළඩු ිපි  මඟි

දෆ ලේදීසේදී

විළ කළයක්, ශ්රමයක් සම ම ි රිලෆයක් දෆරීමට සිදුස.
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එමනිවළ වංලර්ධන නිධළරී ළඛළල සලත සයොමුලන වංලර්ධන නිධළරී සආ ඳශත තයතනික

කටතුතු සිදු කිරීම ි ණිව ඔවු සආ ිපි ල ඳලතින අඩුඳළඩු 2021 02 15 දින සිට වම වඳුදළ දිනයකදීම
සමම අමළතළංය ය සලබ් අඩවිසේ ඳෂ කර ල බන බල කළරුණිකල ද ලමි සමමඟි
අංය සලත ෆසබන ිපි  වශළ කඩිනමි

ෛදනිකල

ප්රතිචළර දෆක්වීමට ශෆකි ලන අතර ිපි සගො ලල ඇති

අඩුඳළඩු වේපූර්ණ කිරීම වශළ නිධළරී ට සඳෞද්ගිපකල මෆදිශත්මකවීමට අලකළ ෆබීම මඟි
සවේලළ අලතළ කඩිනමි


තම

ළටු කර ගෆීනමටද ශෆකියළල ෆසබ ල ඇත

රළජ් ඳරිඳළන ච්රසල්ඛ 10/2012 ශළ එහි අ ලළංගික ච්රසල්ඛ අ ලල වංලර්ධන නිධළරි
සවේලයට අ තර්ග්රශණයට මනළඳය ඳක නිධළරී

අ තර්ග්රශණය කිරීම



භළණ්ඩළගළර ච්රසල්ඛ 394 ප්රකළරල නේ සලනවහ කිරීම වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම



සවේලසේ වහථිර කිරීම වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම



උවවහවීේ වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම



ලෆඩ බෆලීේ වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම



වංලර්ධන නිධළරී සවේලසය

වහථිරල/තළලකළිපකල මුදළශෆරීම වදශළ කර ල බන

ළල්ලීේලට අ ලමෆතිය බළ දීම
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විසද් නිලළඩු වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම



වහථළන මළරුවීේ වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම



සවේලසය

විශ්රළම ගෆ වීම වදශළ අ ලමෆතිය බළ දීම

සේ වේබ ධල නිධළරී

දෆ ලලත්මක කරන සවත්මක සලබ් අඩවිසේ ඳෂ කර ල බන අඩුඳළඩු

සල්ඛන තලරණ ිපි යක් වහිතල මළ සලත සයොමු කෂ තුතු බලත්මක කළරුණිකල ද ලන අතර අදළ
සල්ඛන ඳරිසෝකනය කර සේ වමඟ එලළ ඇති ඇමුණුම 01 හි දෆක්සලන ඳරිදි අදළ නිධළරී සලත
ඔබ/ඔබ යටසත්මක ලගකීම දරන මළණ්ඩිපක නිධළරියකුසආ කළර්යළලීය විදුත්මක තෆඳ මඟි

එම

සල්ඛන සයොමු කිරීසේ ශෆකියළලද ඇති බල ලෆඩිදුරටත්මක කළරුණිකල ද ලමි
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දෆනට සමරට ඳලතින COVID-19 ලවංගත තත්මකලය සශේතුසල

අමළතළංය සලත සනොඳෆමිසණන සව අදළෂ නිධළරී

එවහ තසෝකබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල්

අඩුඳළඩු සල්ඛන භළරදීම වශළ

දෆ ලලත්මක කර ස

නේ මෆනවි

ඇමුණුම 01
සංලර්ධන නිධාරීන් සම්බන්ධල ත ොරතුරු/තේඛන එවිය යුතු විද්යුත් ත ැලැේ පිනන
කාරණය

නම

මුදාශැරීම්,

විදේ

නිලාඩු. එල්.ඩී.වී. තිකරත්න මයා

නතුර

විද්යුත් ත ැලැේ පිනනය

ඒකාබේධ දවේලා අධයක් IV

dcs-iv@pubad.gov.lk

ලැඩ බැලීම්
ව්ථාන මාරු

යූ.එම්.එව්.එව්. මධුංක මයා

ඒකාබේධ දවේලා වශකාර අධයක්

adcs3-dos@pubad.gov.lk

උවව් කිරීම්

දිනුා එන්.කරුණාතික මිය

ඒකාබේධ දවේලා වශකාර අධයක්

adcs5-dos@pubad.gov.lk

ව්ථීර කිරීම්

එව්. ශිෆ්කා මිය

ඒකාබේධ දවේලා වශකාර අධයක්

adcs2-dos@pubad.gov.lk

ඒකාබේධ දවේලා වශකාර අධයක්

adcs1-dos@pubad.gov.lk

අන්තර්ග්රශණ ශා ප්රතිතත්තිමය පී.දක්. තත්දේරිය දමය
කරුණු, විශ්රාම නැන්වීම්

⋆ ඉහ

ද්යක්ලා තනොමැති ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධතයන් ත ොරතුරු/තේඛන ඒකාබද්ධ තසේලා අධයක් IV තල ද්යැන්වීමට කටයුතු කරන තමන්

කාරුණිකල ද්යන්ලා සිටිමි.

